دليل الهواتف الداخلية
قسم البنات
2022/2021
االسم

املسمى الوظيفي

التحويلة

إدارة املدارس
مها العمير
نائب الرئيس
رزان الحارثي
مكتب االستقبال بوابة( )2
مكتب التسجيل والقبول
ثناء قليص ي
آالء خشيم
ادارية التوظيف
سحراملصري
أخصائية االعتماد
فاطمة الغامدي
مترجمة املدارس
مكتب األعمال وشئون املوظفين
مسؤولة مكتب األعمال
سمية الجعيثن

8711
1100
8726
8727
8712
1102
8713

االسم
املسمى الوظيفي
إدارة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية
منتهى البلوي
مديرة مرحلة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية
هيفاء الدوسري
املساعدة اإلدارية
عالية الحموز
ممرضة املدارس
رياض األطفال
خديجة العمودي
املدربة األكاديمية اللغة العربية
دالل مشرقي
مسؤولة رياض األطفال
هاجر الجميعة
مر اقبة املرحلة
منيرة  /أريج /وجود
الحضانة ( )1

شؤون املوظفين

هديل رسالن

 1104الحضانة ( )2

املحاسبة ( )1
املحاسبة ( )2

نوف النصار

 1103الحضانة ( )3

هبة الزهير

8714

أمل  /هناء
سكينة  /فتنة  /وجود
غرفة معلمات رياض األطفال
بثينة الرميح
رياض األطفال فرعي -عربي
رياض األطفال فرعي-انجليزي

مكتب التكنولوجيا ( )1

إدارة التكنولوجيا
ريم املطيري/مروة الحمود

مكتب التكنولوجيا ( )2

فوزية العباد/بشايرالعرفج

مكتب التكنلوجيا()3
مكتب التكنولوجيا ( )4
مكتب التكنولوجيا ( )5

خلود املرواني

1134

مروة البلوش ي
ليلى الصالح

املرحلة االبتدائية
1107
 1133املدربة األكاديمية اللغة العربية ( )2 +1
ريما جمال

إدارية املبنى الفرعي
 1105املبنى الفرعي
 1106املبنى الفرعي

املكتب األكاديمي

املدربة األكاديمية اللغة االنجليزية ( )2 +1

املستشارة األكاديمية
املدربة األكاديمية

روال بو صقر
نجاح السلطي

املساعدة اإلدارية

علياء املريخي
رحاب /زينب  /منى /غادة
سهى الشيخ
وحدة البحث

املكتبة
ميسرة التكنو لوجيا

سلمى رعد  /أشواق  /هيفاء

مسؤولة وحدة البحث

 8715مر اقبة املرحلة االبتدائية (1ـ )5بنات

1108
 1109املدربة األكاديمية اللغة العربية
 1110مر اقبة املرحلة االبتدائبة املبكرة بنين
 1112املدربة األكاديمية وحدة دعم الطالب
املدربة األكاديمية اللغة االنجليزية(  3ـ ـ)5

متسيال سانشيز-رشا ابو الهيجاء
عائشة البلوش ي
فرحات رضا
هدى طهبوب

ديمة الخثالن
سارة السنيد
عرفة املعلمات لوحدة الدعم
غرفة معلمات الصف 5-3

1111

اإلرشاد الطالبي

التحويلة

8716
1116
2206
1117
1119
1118
1121
1122
1123
1129
8725
1202
1203

1124
1125
1126
8717
8718
1127
8719
1128
1130

إدارة املرحلة املتوسطة والثانوية
نورة السهلي

املرشدة الطالبية رياض األطفال ـ الصف الثالث

 1113مديرة املتوسط والثانوي(  6ـ ـ)12

ملى العكاس

املرشدة الطالبية ()5-4

هيا العرجي

 1128املساعدة اإلدارية

سوسن الحقيل

املرشدة الطالبية ()8-6

هدى الغامدي

 1115موظفة األستقبال بوابة ( )1

شريفة الغامدي

ليلى القصاب

مها عبداللة
 1114منسقة مشاريع MYP
سامية الدوسري
مسؤولة أنشطة الطالبات واملوهوبات
املرحلة املتوسطة والثانوية
8724

املرشدة الطالبية ()12-9

املواد الخاصة
املدربة األكاديمية املواد الخاصة

عصام البرازي

معمل الكمبيوتر( )1
معمل الكمبيوتر( )2
معمل التصميم

أنهارعسلي
هاجرصبري
رندة سلطان

8720
2202
2203
2204
2205

التربية الفنية ( )1

صباح فؤاد

التربية الفنية( )2

شدن العنزي  /مرام املجيش

2213
 2214املدربة األكاديمية املواد اإلنسانية واالجتماعيات
 2215املدربة األكاديمية اللغة االنجليزية
 2216مر اقبة املرحلةاملتوسطة
 2217مر اقبة املرحلة الثانوية

سمية الخلب

التربية البدنية

بسمة  /أماني  /إيمان/سارة

 2218محضرة املختبر

هند الدوسري

2209

نفيسة ايفارث

2210

املدربة األكاديمية الرياضيات والعلوم

مر افق أخرى

املرشدة الجامعية

القاعة املتعددة االغ راض
مسرح املدارس
حارس املدارس بوابة ( )1
حارس املدارس بوابة ( )2
مدارس األوالد
قسم الخدمات
دار الكتاب
مركزنمو

أبو سالم
أبو أمجد
ياسرالجعفر
منيرالسيهاتي
علي االبراهيم
رامي هالل

2220
2222
2226
2227
3300
8774
4462
4464

منى عبد اللطيف
هدى طهبوب
عمرانه اقبال

8721
8722
8723
2207
2208

أثيرالحركان

غرفة املعلمات الطابق األول
مجمع األنجليزي()12-6
غرفة املعلمات الطابق األرض ي
رقم املدارس املباشر8198700

2211
2212
2230

